Csillagtúra csomagajánlat a Sarlóspuszta Club Hotelben***
„Fedezze fel a Homokhátságot, és járja be a Kiskunsági Nemzeti Parkot lóháton!”
Hetes lovastúránk során részesévé válik a pusztai életnek.
Programcsomagunkat gyakorlott lovasoknak állítottuk össze.

Ajánlatunk tartalma 6 éj/7 nap:
- 6 éjszaka, bőséges büféreggelivel
- Teljes ellátás, a programállomásokon történő étkezések megszervezésével
(6 alkalommal vacsora, és 5 alkalommal ebéd)
- Fitness terem, szauna, nyári medence és jakuzzi használata
- 25 perc frissítő masszázs
Program menete:
- 1. nap: érkezés után 1x1 óra bemelegítő lovaglás karámban és terepen
- 2. nap: 2x2 óra lovaglás a Kiskunsági Nemzeti Parkon keresztül egy
hagyományos fogadóig, ahol a vendégeket lovasbemutatóval és tradicionális
magyar ételekkel várják.
- 3. nap: 2x2 óra lovaglás a Kunadacsi halastóig, ahol a magyar halászlével
várják a vendégeket.
- 4. nap: 2x2 óra lovaglás a tatárszentgyörgyi Ősborókás érintésével. A napos
túra során a tanyasi csárdában fogyaszthatják el a vendégek az ebédet.

-

5. nap: 1x2 óra lovaglás a Kiskunsági Nemzeti Parkban, mely során a
vendégeknek pikniket szervezünk. Menüként hagyományos bográcsgulyást
szolgálunk fel.
6. nap: 2x2 óra lovaglás, célállomásként egy tipikus magyar tanyát látogatnak
meg a vendégek, ahol a házigazda lángossal kedveskedik a látogatóknak és
bemutatja a tanyát.
7. nap: 1 óra búcsúlovaglás

A csomag összesen 20 óra lovaglást tartalmaz.
Csomagár: 138.000,-Ft / fő / csomag (6 éj), kétágyas elhelyezéssel
Egyágyas felár: 3.000,- Ft / fő / éj
Hosszabbítási díj: 7.000,- Ft / fő / éj, mely tartalmazza a büféreggelit
Extra lovaglás óránként: 2.500,-Ft / ló / óra
Transzfer: 24.000,-Ft
Gyerekkedvezmény: 0-2 éves korig ingyenes, 2-12 éves korig féláron számítjuk fel a
csomagot.
Csomag információk:
- Érvényesség: 2017.03.01. - 2017.09.30-ig
- A megadott árak tartalmazzák az ÁFA-t
- IFA külön fizetendő (400 Ft/fő/ éj, 18-70 év között)
- Jelentkezés: info@sarlospuszta.hu, vagy a 29/319-118-as telefonszámon
Minden csomagajánlatunk tartalmazza a zárt parkoló használatát
- Háziállat behozatalára van lehetőség
-

SZÉP kártya, Erzsébet utalvány, üdülési csekk elfogadóhely

Minden jogot fenntartunk!

